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Voorwoord van de wethouder

Wist u dat gemeente Hof van Twente na de Hanzesteden Deventer, Zwolle en Kampen de

gemeente met de meeste monumenten in Overijssel is? De gemeente telt 397 rijksmonumenten,

111 gemeentelijke monumenten, 23 archeologische monumenten, 8 historische buitenplaatsen en

twee rijksbeschermde dorpsgezichten. Daar zijn we trots op. Maar willen we die positie als

monumentengemeente handhaven dan is een vernieuwende impuls van ons monumentenbeleid

noodzakelijk. Wel is duidelijk dat in het licht van de lopende bezuinigingsoperaties de ambities

bescheiden zullen zijn.

In december 2010 is de Erfgoedcommissie Hof van Twente opgericht. De Erfgoedcommissie

adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over onderwerpen

die betrekking hebben op monumentenzorg, waaronder aanvragen om omgevingsvergunning en

monumentenbeleid. De oprichting van de Erfgoedcommissie is een direct gevolg van de

beëindiging van de samenwerking tussen gemeente Hof van Twente en het Oversticht op het

gebied van monumentenadvisering. Eenmaal geïnstalleerd in maart 2011 heeft de

Erfgoedcommissie deze taak van het Oversticht overgenomen.

De aandacht voor monumenten en cultureel erfgoed is de laatste decennia toegenomen. Op

rijksniveau heeft dit geresulteerd in het project Modernisering Monumentenzorg.

Cultuurhistorische belangen moeten worden meegewogen in ruimtelijke ordening, er moet

krachtiger en eenvoudiger regelgeving komen en er moet meer worden herbestemd. Voormalige

fabrieksgebouwen, boerderijen en kerken zijn hier bekende voorbeelden van. In aansluiting op de

landelijke ontwikkelingen is er in de gemeente Hof van Twente een Erfgoednota ontwikkeld die

volop aandacht heeft voor actuele thema’s zoals wederopbouw en herbestemming.

De Erfgoednota is ontwikkeld in samenspraak met de gemeente, historische- en

belangenverenigingen en de Erfgoedcommissie. Ik ben trots op het feit dat de Erfgoedcommissie

er in is geslaagdin een tijdsbestek van minder dan een jaar samen met ons een beleidsnotitie op

te leveren. Dit zegt veel over de aanwezige deskundigheid en kennisin de Erfgoedcommissie.

Met de gedrevenheid van de commissie geeft het vertrouwen voor de toekomst. Gezien de grote

omvang van de bezuinigingen waar we als gemeente voor staan, kan het niet anders zijn dan dat

er meer bij de samenleving zelf moet worden neergelegd. Ik hoop dat de samenwerking met het

college maar ook met de raad in de komende jaren verder kan worden uitgebouwd en dat we ons

erfgoed de aandacht kunnen blijven geven die het verdient!

 

 



Verantwoording van de voorzitter

Het bijzondere van de Hof van Twente is het samenspel tussen cultuur en natuur; de unieke

combinatie tussen de gebouwde omgeving en een landschap dat zich letterlijk gevormd heeft

door eeuwenlang agrarisch gebruik. Bijvoorbeeld het kleinschalige coulisselandschap met een

bos op de achtergrond waar nu juist dat solitair staande schuurtje met een rood dak van

Oudhollandse pannen zo opvallend tegen afsteekt. Dat is waar de Hof van Twente zich mee

onderscheidt. Het spanningsveld tussen de kernen, de landelijke omgeving, het coulisselandschap

en het agrarische ontginningslandschap vormt als het ware een onderdeel van het DNA van de

gemeente! En dit schuurtje is maar één voorbeeld van dit kenmerkende spanningsveld. Het is een

geslaagde meerwaarde voor de Hof van Twente, wat evenzeer geldt voor de acht historische

buitenplaatsen en hoe die zich verhouden tot het landschap.

Toch staat dat stukje DNA van de gemeente onder druk. Want dat mooi in het landschap staande

schuurtje heeft bedrijfseconomisch geen waarde meer. Wanneer geen goede herbestemming

wordt gevonden, zal dat karakteristieke schuurtje vroeg of laat sneuvelen. Herbestemmen, het

met respect aanpassen van waardevolle gebouwen aan nieuwe functies, het stimuleren en

faciliteren van eigenaren en gebruikers van monumenten door de gemeente, zijn manieren om het

cultuurhistorisch erfgoed in de benen te houden.

De gemeenteraad onderschrijft het belang hiervan en heeft het college van B&W verzocht een

Erfgoednota op te stellen. De in maart 2011 geïnstalleerde Erfgoedcommissie heeft besloten zelf

die Erfgoednota te schrijven. Het gaat immers vooral om het uitzetten van een toekomstig

gemeentelijk erfgoedbeleid! De opmaak is door de leden bepaald waarna

Ezich heeft belast met het opstellen van een eerste versie. Daartoe heeft hij met diverse

sleutelfiguren gesprekken gevoerd.

In november 2011 heeft de Erfgoedcommissie van gedachten gewisseld met raadsleden in een

raadscommissievergadering en ook die vergadering heeft belangrijke input opgeleverd. De

individuele leden van de Erfgoedcommissie hebben belangrijke tekstuele bijdragen aangeleverd.

De laatste wijzigingen zijn besproken in een drietal vergaderingen met de voltallige

Erfgoedcommissie. Daarmee is deze nota echt een product van de hele commissie! In het

voorjaar van 2012 — nog in het eerste jaar van de Erfgoedcommissie — is de Erfgoednota

aangeboden aan college en raad.

 

 



Inhoudsopgave Erfgoednota

Inleiding

Hoofdstuk 1: Huidige monumentenbeleid in de Hof van Twente, een nulmeting

Hoofdstuk 2: Doel van de Erfgoednota met een eerste uitwerking

Hoofdstuk 3: Communicatie en transparantie als noodzakelijke voorwaarden

Hoofdstuk 4: De digitale cultuurhistorische kaart als belangrijk instrument

Hoofdstuk 5: Een financieel verantwoord erfgoedbeleid

Hoofdstuk 6: Samenvatting en conclusies

Bijlagen

Relevante websites voor erfgoedbeleid

Websites van de Hof van Twente voor het erfgoedbeleid

Historische verenigingen met websites en mailadressen

Actoren en begrippenkader

Relatie tot andere gemeentelijke beleidsnota's

Colofon

Erfgoedcommissie Hof van Twente, bestaande uit:

evoorzitter

Nitechnische en beleidsmatige Erfgoedcommissie

Nd technische en beleidsmatige Erfgoedcommissie

elid technische en beleidsmatige Erfgoedcommissie

A|i beleidsmatige Erfgoedcommissie

eibeleidsmatige Erfgoedcommissie

p7-9

p.10-14

p.15-17

p.18-19

p.20-24

p.25-27



Inleiding

De gemeente Hof van Twente bestaat uit een relatief groot, aaneengesloten, cultuurhistorisch en

landschappelijk vloeiend in elkaar overlopend landelijk gebied. Hierin liggen een drietal van

oorsprong stedelijke kernen (Delden, Diepenheim en Goor) en drie dorpen (Bentelo, Hengevelde

en Markelo). Elk van deze plaatsen heeft een eigen karakter en een specifieke cultuurhistorische

identiteit. Dat geldt ook voor de vijftien buurtschappen die vrijwel overeenkomen met de

historische marken. Ondanks de variëteit vormen deze 21 verschillende 'entiteiten' met elkaar een

‘harmonisch geheel dat karakteristiek genoemd kan worden voor een Twentse gemeente. De naam

“Hof van Twente" geeft ook weer dat geen van de plaatsen boven de ander gesteld wordt.

Bovendien sluit het goed aan bij de marketingtermen of 'branding' van Twente door de provincie

Overijssel en het Twents Bureau voor Toerisme met de slogan: "Twente, landgoed van

Nederland”.

De gemeente als landgoed

De gemeente Hof van Twente wordt gekenmerkt door een groot aantal particuliere landgoederen.

Particuliere landgoederen zijn geconcentreerd in het oosten van Nederland, met name in de

provincies Gelderland en Overijssel. In Overijssel gezien is er sprake van een concentratie van

landgoederen in Twente. Van de ruim veertig middeleeuwse kastelen en havezaten in Twente lag

de helft op het grondgebied van de huidige gemeente Hof van Twente. Daarvan zijn er nu nog

tien aanwezig met een aanzienlijke omvang (ruim twechonderd boerderijen en andere vormen

van bebouwing). De zeven particuliere landgoederen beslaan met elkaar 22% van het oppervlak

van de gemeente.

De gemeente als monument

De gemeente Hof van Twente telt een relatief groot aantal monumenten. Na Zwolle, Deventer en

Kampen heeft de gemeente het grootste aantal monumenten van de provincie Overijssel. Naast de

ruim 397 rijksmonumenten zijn er 111 gemeentelijke monumenten. Ook zijn er twee

rijksbeschermde dorpsgezichten (watermolen Den Haller en het lintvormige buurtschap

Stokkum) en worden in 2012 twee gemeentelijke beschermde stads- en dorpsgezichten

aangewezen in Delden en Diepenheim. Met deze beschermde stads- en dorpsgezichten wordt de

samenhang en historische stedelijke structuur vastgelegd. In totaal zijn er in de gemeente Hof van

Twente dus bijna vierhonderd bouwkundige monumenten, drieëntwintig archeologische

monumenten, vier beschermde stads- en dorpsgezichten en acht historische buitenplaatsen,

waarvan het merendeel als complex beschermd is.

De gemeente als hoeder van het erfgoed

De behoefte aan een Erfgoednota komt voort uit de professionalisering in de monumentenzorg,

die ook op gemeentelijk niveau plaatsvindt, en een verbreding van het begrip 'erfgoed'. De term

erfgoed omvat meer dan alleen bouwkundige monumenten: het gaat om alle historische zaken die

nog herkenbaar op of onder de grond aanwezig zijn. Het erfgoedbeleid is bovendien niet

geïsoleerd, maar heeft relaties met andere beleidsterreinen zoals economie, toerisme, ruimtelijke

ordening, infrastructuur, waterhuishouding, etc. en maakt daar ook integraal onderdeel van uit.

Die integraliteit onderstreept het meervoudig belang van erfgoed.

 



1. Huidige monumentenbeleid in de Hof van Twente;

een nulmeting

Aanwijzing tot monumenten; een geschiedenis

Er bestaan verschillende soorten monumenten. Rijksmonumenten in de vorm van gebouwen en

archeologische objecten zijn beschermd door de Monumentenwet uit 1988. De grootste

categorieën binnen de rijksmonumenten zijn de woonhuizen en boerderijen, maar ook de twee

beschermde stads- en dorpsgezichten in Stokkum en Den Haller zijn rijksmonumenten. Daarnaast

zijn de acht buitenplaatsen met hun directe omgeving als complex rijksbeschermd. Het betreft

hier: Twickel en Backenhage bij Delden, Weldam en Wegdam bij Goor en Nijenhuis,

Westerflier, Diepenheim en Warmelo gelegen rond Diepenheim. De zorg voor rijksmonumenten

is al jaren gedecentraliseerd naar de gemeenten.

Gemeenten zijn sinds 1988 verplicht een gemeentelijke monumentenverordening op te stellen

met een gemeentelijke monumentencommissie en de mogelijkheid gemeentelijke monumenten

aan te wijzen. De voormalige gemeenten Delden en Goor kenden al gemeentelijke monumenten

voor de samenvoeging. Na de fusie is de gemeentelijke monumentenlijst uitgebreid met objecten

uit de andere voormalige gemeenten. De gemeente Hof van Twente wijst in 2012 de historische

kern van Delden aan tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Ook de historische kern van

Diepenheim zal mogelijk de beschermde status van gemeentelijk stadsgezicht krijgen.

Geen evenwichtigheid in de huidige lijst

De rijksmonumenten zijn niet evenwichtig over de gemeenten verdeeld. Diepenheim is de

kleinste kern maar telt wel het grootste aantal rijksmonumenten (111). Dit is een rechtstreeks

gevolg van de aanwezigheid van vier landgoederen (Nijenhuis, Westerflier, Warmelo en

Diepenheim). De grootste kern, Goor, telt maar 19 rijksmonumenten terwijl Delden er 49 heeft.

Niet alle buurtschappen kennen rijksmonumenten. De 83 monumenten op de Deldeneresch staan

vrijwel allemaal op het landgoed Twickel en de 86 rijksmonumenten van Markelo bevinden zich

grotendeels in de buurtschap Kerspel Goor, op het landgoed Weldam.

Verdeling rijksmonumenten over de kernen:

Diepenheim 111 Delden 49 Elsen 10 Zeldam 3

Deldeneresch 83 Goor 19 Wiene 8 Herike 3

Markelo 86 _ Deldenerbroek 17 Azelo 7 Stokkum 1

Bijna de helft van de rijksmonumenten zijn zogenaamde 'losse objecten’. Het betreft meestal

onderdelen van landgoederen die als complex zijn beschermd, zoals tuinornamenten en andere

zaken. Vervolgens vormen de woonhuizen en boerderijen de grootste categorie in aantal, op

afstand gevolgd door kastelen en Jandhuizen en kerkelijke gebouwen, waarvan het aantal

vanzelfsprekend geringer is. De categorie molens, weg- en waterwerken zijn met vijfen vier

objecten vertegenwoordigd en er staat maar één horecapand als zodanig op de lijst. Op

objectniveau is dus eveneens geen sprake van evenwichtigheid. De lijst van rijksmonumenten van

de RCE (= Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) kan enigszins afwijken van de gemeentelijke lijst

van rijksmonumenten. Dat heeft te maken met de mate van actualiteit. Het op de volgende

bladzijde genoemde overzicht betreft de gemeentelijke lijst, gebaseerd op een telling van maart

2012.



Verdeling naar categorieën in de lijst van rijksmonumenten:

Losse objecten 193

Woonhuizen 81

Agrarische gebouwen 78

Kastelen, landhuizen 12

Kerkelijke gebouwen 11

Overige 10

Weg- en waterwerken 4

Molens

Openbare gebouwen 2

Horeca 1

Ook de lijst met 111 gemeentelijke monumenten kent geen evenwichtige verdeling. De meeste

gemeentelijke monumenten staan in Delden en de minste in de voormalige gemeente Ambt-

Delden.

Verdeling van gemeentelijke monumenten over de kernen:

Delden 34

Goor 30

Markelo 20

Diepenheim 17

Ambt-Delden 10

Monumentaal groen

In de Hof van Twente staan, als groene gemeente, veel monumentale bomen. De gemeente kent

een monumentale bomenlijst waarop 325 bomen staan. Deze bomen bevinden zich in de kernen.

Het is de vraag of het zinvol is om deze lijst nog uit te breiden met monumentale bomen in het

buitengebied, omdat daar eerder sprake is van groene structuren. In het buitengebied staat een

monumentale boom namelijk zelden op zichzelf, maar is de boom nagenoeg altijd onderdeel van

een totaal landschappelijke structuur, van een landschappelijk element.

Deze landschappelijke elementen verdienen, net als losse bomen, aandacht in het gemeentelijk

erfgoedbeleid. Het gaat dan onder andere om: landgoederen met lanen, bosschages, zichtlijnen,

boerenerven met beplanting, essen, waterlopen en historische zand- en klinkerwegen.

Vrijwel alle landgoederen in de gemeente zijn beschermd als buitenplaats complex’; dat wil

zeggen dat niet alleen de monumentale bebouwing, maar ook een deel van het omliggende park

en het bijbehorende landschap is beschermd. Daarbuiten bevinden zich echter nog veel

onbeschermde delen. Dit geldt niet alleen voor de landgoederen, maar ook voor het overige

grondgebied. Waardevolle groenstructuren in tuinen en parken bij beschermde objecten maken

namelijk meestal geen deel uit van de beschermde status.

Archeologie

In november 2009 heeft het Onderzoeks- en Adviesbureau BAAC de gemeente op archeologisch

gebied geïnventariseerd. Met de uitkomsten van deze archeologische inventarisatie is een

verwachting- en beleidsadvieskaart opgesteld en gepresenteerd aan de gemeente (via de website

van de gemeente toegankelijk). Uit het adviesrapport van BAAC komt naar voren dat er in de

gemeente uit alle historische perioden meer of minder belangwekkende vondsten zijn gedaan. Uit
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de Bronstijd, IJzertijd en Middeleeuwen is een aantal monumenten van bovenlokale betekenis.

Verder wordt aangenomen dat er gebieden zijn waar nog veel in de bodem aanwezig is. Het gaat

daarbij volgens BAAC om 4.254 ha met een hoge trefkans en 3.702 ha met een middelhoge

trefkans, ruim een derde van het grondgebied!

In 2009 werden in de gemeente 132 terreinen aangewezen met een vastgestelde archeologische

waarde. Deze staan op de archeologische monumentenkaart. 82 Terreinen hebben de kwalificatie

'zeer hoge' archeologische waarde en 23 daarvan zijn beschermd archeologisch rijksmonument.

Het betreft vooral grafheuvels uit de archeologische tijdvakken Neolithicum, Bronstijd en

IJzertijd, maar ook urnenvelden uit de (Romeinse) IJzertijd en nederzettingsresten, woonplekken

in relatie tot adellijke families, of verdedigingswerken.

In twee aangewezen gebieden is een grote trefkans om bij graafwerkzaamheden wat te verstoren

of aan te treffen. Het gaat om het uiterste oosten van de gemeente, een gebied dat vrijwel

samenvalt met het landgoed Twickel, en in het westen van de gemeente een gebied ten noorden

en oosten van Markelo, ruwweg van de Borkeld tot voorbij de Herikerberg naar het Reggedal bij

Goor. In het zuiden, rond de kernen Bentelo en Hengevelde, zijn in verhouding tot het overige

gebied weinig archeologische terreinen. Wel bestaat het vermoeden dat een systematische

verkenning nog een aantal locaties van paleolithische en mesolithische jagerskampen oplevert.

Overige aandachtspunten

Het aanvullen van de redengevende beschrijving van reeds beschermde monumenten verdient

eveneens de aandacht. Met name de beschrijvingen van rijksmonumenten van voor 1850 zijn zeer

summier. Zo staan nu boerderijen op de lijst van rijksmonumenten met alleen het woord

'boerderij! als omschrijving. Een complete redengevende beschrijving zou alle monumentaal

waardevolle onderdelen moeten omvatten, zodat ook een eigenaar weet waar hij aan toe is bij een

voorgenomen verbouwing en de Erfgoedcommissie kan adviseren op basis van deze

monumentenomschrijving. Doordat de redengevende beschrijvingen vaak incompleet

Erfgoedcommissie bij hun beoordelingen van bouwplannen niet terugvallen op een duidelijke

omschrijving van de essentiële karakteristieken van een pand.

   

Een ander aandachtspunt, in het verlengde van de hierboven beschreven incomplete

redengevende beschrijvingen, zijn de tal van waardevolle kleinschalige objecten in de nabijheid

van de beschermde gebouwen. Bijvoorbeeld op de boerenerven waar rond de boerderij nog

schuren, hooibergen, bakhuizen, waterputten, drink- en voederbakken, hekwerken en dergelijke

objecten staan die met elkaar zo’n agrarische plek een historische betekenis geven. Lang niet

altijd zijn deze elementen beschermd. En wat te denken van de in het buitengebied staande

grenspalen en jacht-/scheipalen die veelal behoren bij de landgoederen. In de kernen zijn

voorbeelden te vinden van historisch straatmeubilair, zoals banken, standbeelden, waterpompen,

schampstenen, duivelsroosters, enzovoort. Ook het opnemen van dergelijke objecten om de

redengevende beschrijving te complementeren, is van belang. Hierbij moet wel de kanttekening

worden gezet, dat het compleet maken van de redengevende beschrijvingen een flink tijdrovende

klus is en de Erfgoedcommissie door tijdgebrek hieraan geen prioriteit geeft. Dat betekent echter

niet dat volledigheid van de redengevende beschrijvingen niet belangrijk is voor een goed en

vloeiend verlopende uitvoering van het erfgoedbeleid.

 



2. Doel van de Erfgoednota met een eerste

uitwerking

Wethouder Sijbom heeft de Gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente op 24 november

2010 toegezegd om een Erfgoednota op te (laten) stellen, nadat de Monumentenraad het College

op 7 december 2009 daartoe had verzocht. De Monumentenraad heeft de kansen die een

Erfgoednota biedt in een boekwerkje samengevat. Bij de behandeling van het raadsvoorstel tot

oprichting van een Erfgoedcommissie is voorgesteld om een Erfgoednota op te stellen om te

komen tot een goed gefundeerd erfgoedbeleid. In het verleden zijn reeds enkele voorstellen

daartoe gedaan. De Erfgoedcommissie heeft na haar aantreden in het voorjaar van 2011 het

opstellen van de Erfgoednota vanaf medio 2011 zelf ter hand genomen.

Het eerste doel is het uitzetten van een pragmatisch en helder monumenten- en erfgoedbeleid

voor de komende jaren. De Erfgoedcommissie schrijft daarvoor zelf een tweetal inhoudelijke

beleidsnota’s over een verantwoorde aanvulling op de huidige monumentenlijst en een eerste

selectie van objecten uit de Wederopbouwperiode. Ook stuurt de commissie aan op een

verandering van attitude, waarbij het erfgoedbeleid binnen het gemeentelijk apparaat meer

integraal wordt benaderd. Een eerste uitwerking van deze drie punten vindt plaats in het laatste

deel van dit hoofdstuk. Tenslotte levert de Erfgoedcommissie bouwstenen aan voor een optimale

communicatie en transparantie met onder andere historische verenigingen, hetgeen op termijn

leidt tot een breder draagvlak en een steviger historisch bewustzijn. Hoofdstuk 3 beschrijft de

nadere uitvoering.

Een tweede doel van de nota is het bieden van een goed toegankelijk digitaal instrument voor

iedereen die informatie zoekt over cultureel erfgoed. De doelgroep varieert van raadsleden,

ambtenaren, eigenaren, inwoners tot bezoekers van de Hof van Twente. Het resultaat is een

cultuurhistorische waardenkaart (CHWK) die gebruiksvriendelijk is en als document altijd

aangevuld kan worden. Hoofdstuk 4 gaat nader in op de uitvoering hiervan.

Een inventarisatie van het huidige monumentenbestand

De Erfgoedcommissie heeft het voornemen de bestaande lijst van Rijksmonumenten,

gemeentelijke monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten op objectniveau te

inventariseren met als doel te kijken of die huidige lijst een afspiegeling vormt van de

bouwgeschiedenis van de Hof van Twente. Gezien de informatie uit hoofdstuk 1 is duidelijk dat

de lijst niet evenwichtig is. Daarin is de Hof van Twente niet uniek: dit geldt vrijwel voor alle

gemeenten. Er ligt een zwaar accent op buitenplaatsen en boerderijen. Binnen de categorie van

boerderijen zijn vooral veel objecten uit de 19° eeuw aangewezen tot monument. Maar ook

boerderijen uit de jaren '30 met de vaak kenmerkende sobere stijl horen op de monumentenlijst te

zijn vertegenwoordigd.

De Erfgoedcommissie streeft ernaar dat in elke categorie alle bouwperioden voorkomen. In elke

categorie moet sprake zijn van een volledige en evenwichtige lijst. Binnen de categorie scholen is

het ABC-boerderijtje vlak langs de A1 oostelijk van Delden een mooi voorbeeld van een 18°-

eeuws plattelandsschooltje, maar ook scholen op de grens met de 20° eeuw en de typische

twintiger- en dertigerjaren scholen met bijvoorbeeld sterk overkragende daken maken zo’n

categorie compleet.
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Voorbeelden van andere categorieën zijn: religieus erfgoed, openbare gebouwen, industrieel

erfgoed en woonhuizen. In de laatste categorie valt op dat binnen de Hof van Twente vooral

voorname en uitzonderlijke woonhuizen op de lijst staan. Maar ook laat 19°-eeuwse eenvoudige

woonhuizen langs invalswegen met vaak een plaquette met de initialen en vermelding van het

bouwjaar n de voorgevel en rijtjes arbeiderswoningen uit het begin van de 20'° eeuw horen op

de monumentenlijst te staan.

  

  Coöperatie Goorseweg in Markelo

Kortom: de Erfgoedcommissie wil de eemtes in de huidige lijst opsporen en via een selectie van

toe te voegen objecten de lijst complementeren. Dat leidt tot een integrale afweging op basis van

heldere criteria. Een dergelijke lijst van circa 40 tot 55 nieuwe gemeentelijke monumenten dekt

daarmee de bouwgeschiedenis in alle categorieën af tot 1940. De Erfgoedcommissie streeft

ernaar om in het najaar van 2012 deze lijst te kunnen presenteren.

Vijf opmerkingen zijn nog van belang:

1. Bij de selectie let de Erfgoedcommissie ook op de geografische spreiding. In Hoofdstuk 1

is al geconstateerd dat er geen sprake is van een geografische evenwichtige lijst. Zo telt

Diepenheim 111 rijksmonumenten en Goor slechts 19 rijksmonumenten. Het ligt voor de

hand bij gelijke geschiktheid van objecten voorkeur te geven aan delen van de gemeente,

die minder bedeeld zijn met monumenten.

2. Bij de selectie is ook de plaatsbepaling van objecten vanuit een toeristisch belang een

belangrijk criterium bij gelijke geschiktheid. Een potentieel monument langs een

belangrijke invalsweg of in het centrum van een kern scoort hoger dan een gelijksoortig

object op een afgelegen en moeilijk bereikbare plek.

3. De Erfgoedcommissie kiest niet voor het ad hoc toevoegen van monumenten aan de lijst.

Juist die integrale afweging leidt tot een zuivere en goed verdedigbare selectie; ook in de

richting van de eigenaren van potentiële monumenten. Discussies over bijvoorbeeld. het

Tolhuisje te Goor en de aanwijzing van het station in Markelo behoren dan hopelijk tot

het verleden. Bijzondere omstandigheden, zoals de ontdekking van een schuur die ooit als

los hoes in gebruik is geweest en nog in hoge mate authentiek is, kunnen leiden tot een

aanwijzing tot gemeentelijk monument, maar het moet dan wel bij incidenten blijven.

4. Het gemeentelijk beleid gaat uit van vrijwillige medewerking door eigenaren bij de

aanwijzing tot gemeentelijk monument. Daarmee neemt de Erfgoedcommissie afstand

van de visie van verplichte aanwijzing door de gemeente. Bij de eerste selectie streeft de

Erfgoedcommissie ernaar meerdere objecten uit dezelfde bouwperiode in een categorie op

te nemen. De Erfgoedcommissie pleit ervoor onmiddellijk na de voorgenomen selectie de

eigenaren van potentiële monumenten in te lichten over het opstellen van de

redengevende beschrijving en de te volgen aanwijzingsprocedure. Indien wenselijk stelt

de Erfgoedcommissie in nauw overleg met de eigenaar de redengevende beschrijving op.

u

 



5. Bouwhistorisch onderzoek moet bevorderd worden voor objecten die daartoe aanleiding

geven. De Erfgoedcommissie adviseert bouwhistorisch onderzoek bij bouwplannen voor

beschermde monumenten. Sinds januari 2011 is een bouwhistorische verkenning een

verplicht onderdeel geworden bij het aanvragen van een vergunning voor de

(ver)bouwplannen van een beschermd monument.

Selectie objecten uit de Wederopbouwperiode

Na het afdekken van de bouwgeschiedenis tot 1940 ligt het voor de hand om een dergelijke

selectie ook uit te voeren voor de periode van de Wederopbouwarchitectuur (periode 1940-

1965). Het is een wat sobere stijl, weinig versiering en met gebruik van veel prefab-elementen.

Anders dan bij boerderijtjes uit de 19° eeuw heeft deze bouwgeschiedenis geen 'hoog

aaïbaarheidsgehalte'. Niet voor niets had de eerste landelijke tentoonstelling over de

Wederopbouwarchitectuur als titel: "Lelijk is geen argument". Over de schoonheid en het unieke

van deze bouwstijl moet goed worden gecommuniceerd!

Een beperkt aantal gemeenten is de Hof van Twente voorgegaan. Typische Wederopbouwsteden,

zoals Rotterdam, Wageningen, Arnhem en Hengelo hebben al gemeentelijke monumenten

aangewezen uit deze periode. De Erfgoedcommissie streeft ernaar om in de herfst van 2012 te

starten met een eerste selectie. Doel is om in een aantal categorieën de highlights eruit te filteren

en die objecten aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Ook wil de Erfgoedcommissie

aansluiten op een inventarisatie van het Oversticht in opdracht van de provincie Overijssel naar

de kwaliteit van naoorlogs bouwen in Overijssel (NOBO) van woonwijken. Het Oversticht

constateerde dat binnen de Hof van Twente woonwijken in Bentelo, Diepenheim en Goor

belangwekkend zijn. Het op de Weense kunstschilder Hundertwasser geïnspireerde kantoor van

de aannemer Aan de Stegge op het industrieterrein van Goor zou mogelijk in aanmerking kunnen

komen voor bescherming.

De Erfgoedcommissie denkt qua bescherming van objecten uit de Wederopbouwperiode aan de

volgende categorieën:

e Winkels in bijvoorbeeld het centrum van Goor met ensembles van de Delftse School;

e Kerken, woonwijken en schoolgebouwen;

e  Industrieel erfgoed, bijvoorbeeld de karakteristieke betonschaalconstructies.

Bij de laatste categorie speelt ook nog een andere reden. In het kader van demografische

veranderingen en krimpscenario's speelt ook de vraag naar het geven van andere functies aan

objecten op bedrijventerreinen. Deze selectie kan de aanzet vormen tot een daadwerkelijke

nieuwe invulling en herbestemming.

  

 TSB terrein van Bunschotenstraat in Goor O.L Vrouwekerk in Bentelo
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Het gaat bij de aanwijzing niet zozeer om een complete aanvulling, maar vooral om een eerste

aanzet. Het is goed dat de Hof van Twente een aantal objecten als gemeentelijk monument met

redengevende beschrijving op de plank heeft liggen om daarmee de omzetting tot rijksmonument

eventueel mogelijk te maken. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort heeft

tenslotte aangegeven, dat alleen nog cultureel erfgoed uit de Wederopbouwperiode mag worden

toegevoegd aan de lijst van rijksmonumenten. De Erfgoedcommissie schat in dat weinig

gemeenten deze slag ook zullen maken.

Voorkantsturing besluitvormingsprocessen

Met de afdeling Ruimte en Economische Ontwikkeling (REO) heeft de Erfgoedcommissie

overleg gehad over het belang in een heel vroeg stadium te worden betrokken bij de ontwikkeling

van nieuwe plannen. Vier keer per jaar vergadert de Erfgoedcommissie in een gecombineerde

vergadering van zowel de technische als beleidsmatige commissie. Die data zijn bekend bij de

afdeling REO en dat betekent dat ambtenaren van de afdeling REO met een schets onder de arm

kunnen binnenlopen en om advies vragen. Dat past ook in de nieuwe wetgeving, waar veel meer

op bestemmingsplanniveau moet worden geregeld. De Erfgoedcommissie kan daarmee in de

ontwerpfase de cultuurhistorische invalshoek maximaal inbrengen, zodat deze als inspiratiebron

kan worden gebruikt. Dat is beter dan wanneer Erfgoedcommissie iets te moeten vinden van een

visie in zijn definitieve vorm.

 
ie bijvoorbeeld gevraagd naar de plannen rond het

voormalige gemeentehuis en omgeving in Delden aan de Langestraat. De opmerkingen die zijn

gemaakt worden meegenomen in het definitieve plan. Dit voorbeeld van samenwerking vormt al

het begin van een goede traditie.

Mogelijkheden van herbestemming verruimen

Tientallen jaren heeft de monumentenzorg zich uitsluitend gericht op het conserveren van

monumenten. Inmiddels is er sprake van een andere prioriteit: herbestemmen gaat boven

conserveren. En terecht, want met herbestemmen zoekt een opdrachtgever/eigenaar naar een

gebruiker die ook zorg draagt voor de instandhouding van het object. Een dergelijke stellingname

veronderstelt tevens dat de grenzen voor aanpassingen aan een object maximaal worden

opgezocht en dat ook functiewijziging voor de hand ligt.

Vrijstaande schuren of schuren bij een erf vormen bijvoorbeeld een zeer kwetsbare categorie.

Dergelijke schuren zijn agrarisch niet meer functioneel, maar spelen als schakel in het landschap

en/of onderdeel van een boerenerf wel een belangrijke rol. Voor een gezonde bedrijfsvoering zijn

dergelijke schuren voor het boerenbedrijfniet meer van belang. Hoe ga je daarmee om als

gemeente? De Erfgoedcommissie pleit ervoor de herbestemmingmogelijkheden waar mogelijk te

verruimen tot bijvoorbeeld woonhuis, bed&breakfast, of als theehuis.

Om nog meer specifiek te zijn: de uitzonderlijk vormgegeven dwarsritschuren in Markelo zijn ten

dode opgeschreven wanneer de mogelijkheden voor gebruik niet worden verruimd. Juist hier

geldt het opzoeken van de beleidsmatige grenzen, omdat alleen dan instandhouding kan worden

gewaarborgd. Dit geldt in een demografisch sterk veranderende gemeente evenzeer voor kerken

en voor schoolgebouwen. Driekwart van de monumenten betreft woonhuizen waarbij

herbestemming meestal niet aan de orde is. Bij de meeste monumentale boerderijen is de
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agrarische functie weggevallen en is herbestemming de enige mogelijkheid. Voor grotere

gebouwen (kastelen, kerken, industrieel erfgoed) is herbestemming vrijwel altijd aan de orde.

Stimulering van herbestemming — een politiek gevoelig onderwerp - zou moeten worden

bevorderd. In de gemeente Hof van Twente zijn enkele goede voorbeelden van herbestemming

aan te wijzen. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Modernisering van de monumentenzorg (MoMo)

In 2008 heeft het kabinet landelijk aanzet gegeven tot de modernisering van de monumentenzorg.

Het beleid gaat 'van objectgericht naar gebiedsgericht’. Dat heeft alles te maken met de

verwachting van de regering dat er grote herstructureringsopgaven aankomen, die vragen om een

totaalaanpak waar cultureel erfgoed onderdeel van uitmaakt.

Het rijksbeleid is gebaseerd op drie pijlers, die hieronder kort worden beschreven:

1. Herbestemmen boven conserveren

Het gaat niet langer enkel om het conserveren, maar vooral om het vinden van nieuwe

functies voor cultureel erfgoed. Met de dreigende leegstand van kerken, scholen,

boerderijen, industrieel erfgoed is het de zaak maximaal de kansen te benutten van

transformatie. Bij conserveren ligt het accent op het ongewijzigd laten van een object. Bij

herbestemmen moet een monumentaal gebouw geschikt worden gemaakt en dit vereist

flexibiliteit en aanpassingen om een dergelijk gebouw een tweede leven te geven.

2. Cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening meewegen

De cultuurhistorie moet verankerd worden in de ruimtelijke ordening. In

bestemmingsplannen moet veel meer worden vastgelegd over de betekenis van een plek,

wat zich daar heeft afgespeeld, hoe mensen daar hebben gewoond en gewerkt en hoe dat

tastbaar kan worden gemaakt in de planontwikkeling.

3. Eenvoudiger en krachtiger regelgeving

De middelen vanuit de overheden moeten efficiënter worden ingezet. Dat gebeurt

gedeeltelijk door meer via de ruimtelijke ordening te regelen. In de richting van eigenaren

van monumenten moet eenvoudiger gebruik kunnen worden gemaakt van regelingen om

geld, kennis en kwaliteitsimpulsen beschikbaar te stellen. Monumentenzorg wordt zo

meer een lust en minder een last.

      VVV kantoor in voormalige bakkerij

Langestraat in Delden

Toekomstige herbestemming Herberg De Pol

Raadhuisstraat in Diepenheim
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3. Communicatie en transparantie als noodzakelijke

voorwaarden

Voor een goed erfgoedbeleid is communicatie essentieel. De activiteiten op het gebied van

communicatie dienen te zijn gericht op het vergroten van het draagvlak voor erfgoed binnen de

gemeente Hof van Twente. Een speciale taak bij de communicatie over erfgoed, waaronder de

monumenten, is het voorlichten en adviseren van zowel eigenaren als gebruikers met als

mogelijke doelen: waardering, bescherming en instandhouding/behoud.

In de communicatie met monumenteneigenaren heeft de gemeente een belangrijke rol. Het is

wenselijk dat de gemeente bij ontwikkelingen met betrekking tot erfgoed in een vroegtijdig

stadium gesprekspartner wordt. Dit voorkomt vertraging in een later stadium van het proces. In

de praktijk blijkt dat monumenteneigenaren niet altijd op de hoogte zijn van de mogelijkheden

om in (voor)overleg te treden. Regelmatig worden er bij de gemeente plannen ingediend die met

veel moeite worden gekneed tot een plan waar alle partijen tevreden over kunnen zijn.

Voorkantsturing voorkomt dit. Er moet daarom meer aandacht komen voor de mogelijkheden van

een monumenteneigenaar om met de gemeente in gesprek te raken.

De doelgroepen in de communicatie zijn te verdelen in twee categorieën: de interne en externe

doelgroepen. De interne doelgroep bestaat uit ambtenaren, raadsleden en collegeleden van de

gemeente Hof van Twente. De externe doelgroep bestaat uit eigenaren en beheerders van het

cultureel erfgoed (waaronder de monumenten), maar bestaat daarnaast ook uit architecten,

aannemers, makelaars, historici, onderwijsinstellingen, historische verenigingen, andere inwoners

van de gemeente, toeristen, recreanten en andere geïnteresseerden. Via gerichte communicatie

kan de kennis en informatie over het in de gemeente aanwezige erfgoed zowel binnen het

gemeentelijke apparaat als daarbuiten worden gedeeld, hetgeen van cruciaal belang is voor het

behoud en de ontwikkeling van erfgoed.

Communicatiemiddelen

Er bestaan verschillende manieren om over het gemeentelijke erfgoed te communiceren,

bijvoorbeeld met eigenaren van monumenten en andere geïnteresseerden. Dit kan onder andere

via informatiebijeenkomsten, publicaties, lezingen, cursussen, een nieuwsbrief voor eigenaren

van monumenten, een vaste rubriek in het Hofweekblad, de gemeentegids, via de gemeentelijke

website etc. Een aantal zaken wordt hieronder toegelicht.

 

Publicaties

Enkele voorbeelden van publicaties in en over de gemeente Hof van Twente zijn:

"Uit de historie van Hof van Twente" (2006), een boek over verschillende historische aspecten

van de nieuwe gemeente waaronder hoofdstukken over monumenten, buitenplaatsen, kerken,

boerderijen. Daarnaast geeft de stichting Heemkunde Markelo met regelmaat publicaties uit over

elk van de Markelose buurtschappen. Te denken valt ook aan een vaste rubriek in het

Hofweekblad over een monument of actuele situatie. In de jaarlijkse gemeentegids zou een

uitgebreide beschrijving van de bijzondere monumenten kunnen worden geplaatst. De

Erfgoedcommissie neemt zich voor vanaf 2012 elk jaar een jaarverslag van haar activiteiten te

publiceren.
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Gemeentelijke website

Het is wenselijk dat de Erfgoedcommissie een eigen 'plek' krijgt op de gemeentelijke website.

Met als doel om haar belangrijkste doelgroepen via dit medium wegwijs te maken in onder

andere de monumentenzorg. Ook uitleg van bestaande wet- en regelgeving kan hierop worden

verduidelijkt, aangezien dit voor niet-ingewijden vaak erg complex is. Formulieren dienen

eveneens inzichtelijk te zijn en tevens te kunnen worden gedownload. De digitale kaart die wordt

ontwikkeld kan hier ook aan worden gekoppeld.

Open Monumentendag

De jaarlijkse Open Monumentendag is een beproefd middel om monumenten jaarlijks in het

tweede weekend van september onder de aandacht te brengen. Tijdens Open Monumentendag

worden in Nederland en veel andere Europese landen monumenten vaak gratis voor het publiek

opengesteld. Ieder jaar staat een ander thema centraal. Het doel van deze dag is om de publieke

belangstelling voor monumenten te vergroten en draagvlak voor monumentenzorg te creëren.

De organisatie van Open Monumentendag kent een centrale opzet, er is één organisatiecomité

bestaande uit een afvaardiging van de gemeente, de basisscholen, de VVV en historische

verenigingen. Dit comité kan rekenen op ondersteuning vanuit de landelijke stichting die zorgt

voor publiciteit, promotiemateriaal etc. Bij de organisatie van de dag spelen vrijwilligers een

grote rol. Afhankelijk van het programma zijn er jaarlijks circa duizend bezoekers binnen de

gemeente. In de gemeente Hof van Twente zou in aansluiting op het landelijke thema meer

kunnen worden ingezet op deelname vanuit alle kernen en bezoek over en weer ter vergroting van

de kennis over de eigen gemeente. De Erfgoedcommissie zou een belangrijke rol kunnen spelen

m.b.t. de organisatie en communicatie van deze dag.

   

Onderwijsinstellingen

De gemeente Hof van Twente heeft een lange traditie op het gebied van educatieve programma’s

voor haar scholen in combinatie met de Open Monumentendag. De Open Monumentendag vindt

elk jaar plaats aan het begin van het schooljaar, waardoor het lastig is om de activiteiten voor te

bereiden. Het valt te overwegen om ook op andere tijdstippen activiteiten voor de schooljeugd te

organiseren. Het 'adopteren' van een monument door een lokale school of een specifieke klas van

die school is ook een mogelijkheid. Daarnaast biedt een mogelijke samenwerking met Saxion

Hogescholen en Universiteit Twente kansen op het gebied van kennisdeling en onderzoek.

Inspelen op actuele thema's

Er zijn talloze actuele thema's die vaak per jaar worden geïnitieerd, zowel op landelijk, regionaal

als Iokaal niveau en soms zelfs internationaal. Daar kan handig op worden ingespeeld.

In 2012 is het jaar van de Historische Buitenplaats. Invulling ervan gebeurt per provincie.

Overijssel kiest bijvoorbeeld voor het "Landgoed als bedrijf". Dat biedt aanknopingspunten:

zeker in een gemeente met zoveel adellijke buitenplaatsen.

In 2013 organiseert de Stichting A grarisch Erfgoed Nederland het "Jaar van de Boerderij" onder

het motto 'revisited'. Wanneer thema's aansluiten bij het monumentenbestand, moet overwogen

worden te participeren.

Historische verenigingen

In de gemeente Hof van Twente zijn verschillende historische verenigingen actief, veelal op
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plaatselijk niveau. Elke vereniging heeft zijn eigen structuur, cultuur, kernactiviteiten, onderzoek,

(foto-)archief, en al dan niet een onderkomen of museum. Onder de activiteiten behoort soms ook

onderzoek naar Jokale architecten, kunst in openbare gebouwen, 'oral history’, onderzoek naar

erfbeplantingen, historische interieurs en archeologisch onderzoek. De verenigingen hebben een

belangrijke functie in het contact met de lokale bevolking en de bevordering van de

bewustwording, onder andere door lezingen, tentoonstellingen, publicaties en medewerking aan

de Open Monumentendag.

Samenwerking tussen de historische verenigingen bestaat in de vorm van de Stichting Historisch

Centrum Hof van Twente, de gezamenlijke beeldbank en de commissie voor de Canon van de

Hof van Twente. In de Hofmarken hebben de voorzitters van alle verenigingen zitting.

Het zou goed zijn de band tussen de Erfgoedcommissie en de historische verenigingen te

formaliseren door tenminste eens per jaar een bijeenkomst te organiseren met een of twee

bestuursleden per vereniging. In het kader van het opstellen van deze nota is met elk van de

verenigingen contact geweest.

Jaarlijkse monumentenprijs

Veel gemeenten kennen een monumentenprijs. Een dergelijke prijs kan worden uitgereikt aan een

particulier, maar ook aan een organisatie ofinstelling. In de gemeente Hof van Twente zou

jaarlijks een restauratie kunnen worden beloond. Of een eigenaar die voorbeeldig onderhoud

pleegt in het zonnetje kunnen worden gezet, onder het motto 'goed voorbeeld doet goed volgen'.

Ook kan een initiatief, dat sterk raakt aan de draagvlakvergroting van cultureel erfgoed, in de

schijnwerper worden gezet door die prijs aan de initiatiefnemers toe te kennen.
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4. De digitale cultuurhistorische kaart als belangrijk

instrument voor het beleid van de gemeente

De cultuurhistorische kaart van de gemeente Hof van Twente bestaat uit verschillende lagen.

De basis van de kaart wordt gevormd door de Archeologische Waardenkaart en Archeologische

Verwachtingskaart. Een tweede laag geeft de geologische gebieden aan. De derde laag moet de

ligging van de beschermde landschappen aangegeven, de landgoederen met hun terreinen, de

bezittingen van de terrein beherende instanties zoals het Overijssels Landschap,

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de water(retentie)gebieden van het Waterschap. Bij deze

laag horen ook de beschermde stads- en dorpsgezichten.

De laatste vierde laag dient vervolgens om alle objecten te tonen die zijn beschermd, niet alleen

de rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten, maar ook bijvoorbeeld de beschermde

bomen. Per object kan tevens de monumentenomschrijving en bijvoorbeeld de kadastrale

gegevens worden toegevoegd. Hierdoor kan simpel en overzichtelijk informatie in alle lagen

worden gezocht naar informatie over beschermde elementen en structuren binnen de gemeente,

zowel gebiedgericht als objectgericht.

 

   
Historische bebouwing in Diepenheim omstreeks 1832 uit het rapport "Gemeente Hof van Twente, een

archeologische inventarisatie, verwachtings- en beleidsadvieskaart van BAAC.

De cultuurhistorische kaart is geen statisch document. Nieuwe inzichten moeten kunnen worden

toegevoegd, achterhaalde zaken moeten kunnen worden aangepast of gewist. Kortom: de kaart is

een dynamisch digitaal en voor iedereen toegankelijk document. Een informatiebron dat ook voor

de gemeente van groot belang is bij alle plannen die van invloed zijn op de ruimtelijke

karakteristiek van de gemeente.
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Ontsluiten in Stroomlijn (gewenst scenario)

Stroomlijn is een applicatie op basis van luchtfoto's waarin ruimtelijke informatie beschikbaar

wordt gesteld voor medewerkers van de gemeente. Via Stroomlijn is reeds informatie over

cultureel erfgoed aanwezig zoals gemeentelijke monumenten, archeologie en historische

structuren. Ambtelijk wordt gewerkt aan een voorstel om Stroomlijn extern te ontsluiten,

bijvoorbeeld via de gemeentelijke website, zodat ook burgers gebruik kunnen maken van de

ruimtelijke informatie. Het is nog onbekend wanneer de besluitvorming over het voorstel plaats

vindt. Indien het voorstel akkoord wordt bevonden duurt het nog in ieder geval tot het laatste

kwartaal van 2012 voordat ruimtelijke informatie extern kan worden ontsloten.

 

Het is te overwegen om de periode tot de externe ontsluiting van Stroomlijn te overbruggen met

een webpagina op de gemeentelijke website waarin de cultuurhistorische kaart wordt ‘opgestart’.

Er kunnen bijvoorbeeld foto’s worden geplaatst van de 111 gemeentelijke monumenten met

beschrijving. En belangstellenden kunnen input leveren voor de cultuurhistorische kaart.

Het implementeren van de cultuurhistorische kaart in Stroomlijn heeft vele voordelen. De

applicatie is reeds aanwezig. Informatie over cultureel erfgoed kan worden gecombineerd met

andere ruimtelijke informatie zoals het bestemmingsplan. En er is al een basis van cultureel

erfgoed aanwezig in Stroomlijn. De ambtenaar Monumentenzorg, de Erfgoedcommissie,

historische verenigingen en studenten kunnen cultuurhistorische informatie verschaffen die door

de applicatiebeheerder van de gemeente op Stroomlijn kan worden geplaatst.

 

 

   
 

Karakteristieken beschermd stadsgezicht Delden: Bugel Hajema (2011)

De hierboven getoonde afbeelding met beeld- en structuurbepalende panden binnen stadsgezicht

Delden is een mooi voorbeeld van informatie die via de cultuurhistorische kaart kan worden

ontsloten om uiteindelijk de totale gemeente in beeld te brengen.
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5. Een financieel verantwoord erfgoedbeleid

In stand houden van het in de gemeente Hof van Twente aanwezige culturele erfgoed is vooral

een zaak van particuliere eigenaren en stichtingen. Het door de gemeente vastgesteld

erfgoedbeleid brengt dan ook kosten met zich mee. Die kosten zullen moeten worden

verantwoord en gedekt in de gemeentelijke begroting. Belangrijk hierbij is te realiseren dat elke

euro die wordt uitgegeven aan erfgoedbeleid en een goede uitvoering daarvan op den duur terug

zal vloeien in de gemeentelijke kas. In de Beleidsbrief bij de Modernisering Monumentenzorg

(2009) wordt het volgende opgemerkt:

  

"dat de waarde van gebouwen, of dat nu monumenten zijn of niet, in een historische omgeving 14

tot 17 %o hoger ligt dan die van vergelijkbare panden in een minder waardevolle omgeving. Het

effect van een waardevolle en goed onderhouden omgeving is dus significant. Die hogere waarde

vertaalt zich vervolgens direct in de gemeentelijke en rijksbelastingen die zijn gekoppeld aan de

waarde van panden.”

Naast de versterking van een aantrekkelijker woon- en werkklimaat voor de eigen inwoners heeft

het cultureel erfgoed als specifiek DNA van de Hof van Twente ook nog een grote economische

betekenis. Onderzoek toont aan dat cultureel erfgoed in Twente een van de belangrijkste factoren

is om toeristen aan te trekken en daarom een belangrijke rol speelt of zou moeten spelen in het

promotie- en marketingbeleid. De onlangs geëvalueerde gemeentelijke beleidsnota Recreatie en

Toerisme uit 2007 en de Cultuurnota uit 2011 onderstrepen het belang van de aanwezigheid van

het culturele erfgoed. De economische waarde van de vrijetijdssector is onmiskenbaar

aangetoond door het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme in 201 1.Vakantie in eigen land

levert 84 miljoen aan bestedingen in Twente op. Dit is 3 procent van alle bestedingen in en door

Nederland. Een groeiende toeristische sector kan bovendien de achteruitgang in andere sectoren

door de demografische ontwikkelingen voor een deel compenseren.

      
Watermolenweg in Diepenheim Prinsendijk in Diepenheim

Omdat voor rijksmonumenten een heel ander regime geldt als voor gemeentelijke monumenten,

wordt hieronder een uitleg gegeven voor beide soorten monumenten. Objecten, die liggen in een

beschermd dorps- of stadsgezicht en geen status hebben van gemeentelijk of rijksmonument,

kunnen geen aanspraak maken op deze regelingen. Wel is het mogelijk dat een gemeente

specifiek beleid uitzet in een beschermd dorps- of stadsgezicht om bepaalde ontwikkelingen te

stimuleren. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan subsidieregelingen om voorgevels te

restaureren.
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Rijksmonumenten

Voor de rijksmonumenten zijn landelijke regelingen van kracht voor het verkrijgen van subsidie

en goedkope leningen met een lage rente bij het Nationaal Restauratiefonds. Voor het verkrijgen

van subsidie volgens de Brim (= besluit rijksregeling instandhouding monumenten) is de

eigendomssituatie van belang. Alleen als de eigenaar een rechtspersoon is en belastingplichtig

heeft, is belastingaftrek mogelijk. Deze belastingaftrek betreft alle werkzaamheden met

betrekking tot de instandhouding van het monument. Behoort het monument toe aan een stichting

die het in stand houden van het monument ten doel heeft dan is subsidie mogelijk.

Het percentage van de subsidie hangt af van de categorie (kerken, kastelen, molens, agrarisch

gebruikte boerderijen) en de hoogte van het subsidiabele bedrag per monument wordt in elke

gemeente zelf vastgesteld. Voor onderhoud en restauratie bestonden in het verleden aparte

subsidieregelingen, maar deze zijn nu geïntegreerd in het Brim. Aangezien de regelingen

regelmatig worden gewijzigd, wordt verwezen naar de websites van de Rijksdienst voor het

Cultureel Erfgoed, Het Nationaal Restauratiefonds en de Belastingdienst Amersfoort met een

speciaal bureau voor monumentenpanden in Nederland.

Gemeentelijke monumenten

Voor de fusie kenden Delden en Goor al gemeentelijke monumenten. Na de fusie is in de Hof

van Twente een flink aantal monumenten toegevoegd. In totaal zijn er nu 111 gemeentelijke

monumenten. Met die uitbreiding is een onderhoudssubsidie beschikbaar gesteld. Dat ligt voor de

hand, omdat eigenaren van gemeentelijke monumenten geen gebruik kunnen maken van fiscale

regelingen en gunstige hypotheekvormen, zoals bij de rijksmonumenten. En na aanwijzing tot

gemeentelijk monument kan bij vervanging van bijvoorbeeld dakgoten of een voordeur de

eigenaar niet altijd de goedkoopste oplossing kiezen. Zo kan in plaats van een PVC-goot een

zinken goot worden voorgeschreven en een standaard voordeur van een bouwmarkt komt zelden

tot nooit overeen met de oorspronkelijke voordeur.

 

Juist vanwege de hogere kosten is die onderhoudssubsidie van belang; niet om alle kosten

daarmee te betalen, maar juist om in een verantwoord percentage bij te dragen in de totale kosten.

Het beschikbaar stellen kan net het verschil maken om als eigenaar wel of niet te willen

investeren in zijn gemeentelijk monumentaal pand. Dat de totale investeringen die eigenaren

plegen veel hoger zijn dan de subsidiebijdragen, blijkt uit de onderstaande tabellen.

Bij de start in 2006 kende de gemeente een onderhoudssubsidie toe voor gemeentelijke

monumenten van 85.000 euro. Na 4 jaar was dat bedrag voor 2010 gehalveerd. In hetzelfde jaar

nam de gemeenteraad het besluit om met ingang van 2012 het budget op te heffen.
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Overzicht onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten:

 

 

 

 

 

 

jaar subsidiebedrag uitgekeerd bedrag _ | totale investering

2006 85.000 27.237 107.482

2007 85.000 31411 158.337

2008 85.000 34.827 183.633

2009 85000 22.911 92.804

2010 42.000 34.069 (inclusief ver- | 362.817

plichtingen * )
 

2011 30.000 33.107 (inclusief ver- | 132.493

plichtingen * )

 

  02 | p

     
 

*) Onder uitgekeerd bedrag zijn ook de verplichtingen opgenomen, die de gemeente in 2010 en 2011 is

aangegaan. Rekeningen kunnen tot twee jaar na beschikking worden uitgekeerd ten laste van hetjaar

waarin de subsidie is beschikt.

In 2006 is de subsidie slechts voor 31% benut. Dat is voor een eerste jaar bij een subsidieregeling

geen slechte score. De volgende 3 jaren laten slechts een geringe groei van het aantal aanvragen

zien. Terecht besluit de raad voor 2010 het bedrag te halveren. Overigens komen de niet-

gebruikte subsidiegelden in de Algemene Middelen terecht. In 2010 wordt het subsidiebedrag

met verplichtingen redelijk gehaald.

Over de jaren heen schommelt het door de gemeente uitgekeerde subsidiebedrag rond de 25%

van de totale investeringslasten door de eigenaren. Duidelijk is dat de onderhoudssubsidie

eigenaren mogelijk stimuleert tot het doen van veel grotere investeringen. Het jaar 2010 wijkt

hiervan substantieel af met een percentage van 10% aan subsidie. Dat heeft te maken met een

aantal grootschalige verbouwingen, waarbij het monumentale deel een relatief ondergeschikte rol

speelde in de totale investering.

Op 9 november 2010 stemt de gemeenteraad in met de Programmabegroting 201 1. Hierin is het

afschaffen van de monumentensubsidie een van de dekkingsmiddelen. De toelichting is als volgt:

"M.i.v. 2010 is het budget gehalveerd. Het subsidiebudget was eind april 2010 uitgeput. Een

aantal aanvragen uit 2010 zijn niet gehonoreerd met de mededeling dat volgendjaar weer een

aanvraag ingediend kan worden. Om die reden wordt voor 2011 het beschikbare subsidiebedrag

verminderd met 12.000 en met ingang van 2012 geheel afgeschaft.”

In 2011 is het subsidiebedrag van 30.000 euro zelfs overschreden. Sterker nog: een aantal

eigenaren heeft achter het net gevist. Voor 2012 is geen geld beschikbaar. Een viertal eigenaren

heeft al wel contact gezocht met de gemeente voor een bijdrage.

22



Overzicht aanvragen en uitgekeerde subsidiebedragen in 2011:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

categorie + kern subsidiebedrag | Totale investering

woonhuis Delden 2.793,54 9.311,81

woonhuis Goor 2.782,50 9.275,00

woonhuis Delden 317,29 3.952,04

woonhuis Goor 1.559,24 5.067,07

boerderij Markelo 975,00 3.250,00

boerderij Markelo 5.741,88 20.350,00

woonhuis Delden 5.400,00 18.000,00

woonhuis Goor 1.727,96 23.920,32

woonhuis Delden 6455,40 21.518,00

woonhuis Delden 3.816,00 12.720,00

woonhuis Delden 1.538,66 5.128,87

Totaal 33.107,47 132.493
    

Op basis van de gegevens van 2010 en 2011 is het realistisch te veronderstellen dat een bedrag op

jaarbasis van 35.000 euro voldoende is om als onderhoudssubsidie beschikbaar te stellen. In

totaal heeft de Hof van Twente nu 111 gemeentelijke monumenten. Dat betekent dat op 111

monumenten 35.000 euro voldoende is om in de behoefte te voorzien. Dat is in principe 315 euro

per monument.

Wanneer meer gemeentelijke monumenten worden toegevoegd aan de lijst, ligt het voor de hand

om de onderhoudssubsidie mee te laten groeien met een jaarlijks bedrag van 315 euro per

monument bovenop de voorgestelde 35.000 euro. Uitgaande van de selectie van 40 tot 55

monumenten uit de bouwperiode tot 1940 ( zie hoofdstuk 2 ) betekent dat een toename van het

budget op jaarbasis van 12.600 tot maximaal 17.325 euro. Voor het jaar 2012 zou een eenmalige

oplossing moeten worden gevonden om het verzoek van een aantal eigenaren uit dat jaar te

kunnen honoreren. Mocht dit niet lukken, dan zal naar verwachting in 2013 het beschikbare

budget ontoereikend zijn.

Budget monumentenzorg

Naast de bovengenoemde onderhoudssubsidie voor gemeentelijke monumenten, zijn voor 2012

de volgende posten begroot om de monumentenzorg te faciliteren:

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Omschrijving Bedrag

Ambtelijke inzet (= I FTE ) 53.000

‘Open Monumentendag 4.892

Presentiegelden Erfgoedcommissie 7.584

Subsidie gemeentelijke monumenten -

Contributie (historische ver., SOM, Monumentenwacht enz.) 408

Totaal 65.884
 

Gezien het aantal monumenten is het beschikbaar stellen van 1 FTE beslist noodzakelijk en ook

conform de ambtelijke inzet in vergelijkbare gemeenten. De ambtenaar monumentenzorg houdt

zich bezig met vergunningverlening, handhaving, subsidieverlening, monumentenbeleid,

ondersteuning bij de uitbreiding van de lijst met gemeentelijke monumenten en het opstellen van

de cultuurhistorische kaart.
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Het presentiegeld is als volgt te verantwoorden: de Erfgoedcommissie vergadert tenminste 4 keer

per jaar in de volledige samenstelling met 6 personen. Dat zijn de vergaderingen van de

beleidsmatige commissie, die zich bezighoudt met het formuleren van het erfgoedbeleid,

schrijven van nota’s en vergroten van draagvlak in brede zin. Ook geeft de Erfgoedcommissie

gevraagd en ongevraagd advies aan college en raad. Daarnaast vergadert de Erfgoedcommissie

maandelijks met de technische commissie, bestaande uit 4 personen. Zij houden zich

voornamelijk bezig met bouwaanvragen van eigenaren van monumenten, gaan daarover in

gesprek met eigenaren en bezoeken zo nodig ter plekke locaties. Dat geldt zowel voor

rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten.

Een jaarlijkse monumentenprijs van € 500 is volgens de Erfgoedcommissie een steun in de rug

voor de monumenteneigenaar die een restauratie heeft uitgevoerd waar anderen een voorbeeld

aan kunnen nemen. De kosten voor het opzetten en actualiseren van de cultuurhistorische kaart

zijn jaarlijks begroot op € 1.500.

 

De hierboven beschreven maatregelen brengen vanaf 2013 het volgende budget met zich mee:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Omschrijving Bedrag

Ambtelijke inzet (= 1 FTE ) 53.000

‘Open Monumentendag 4.892

Presentiegelden Erfgoedcommissie 7.584

Subsidie gemeentelijke monumenten 35.000 (herstel budget 2011)

Subsidie nieuw aan te wijzen monumenten 17.325 (nieuw budget)

Cultuurhistorische kaart 1.500 (nieuw budget)

Monumentenprijs 5300 (nieuw budget)

Contributie (historische ver., SOM, Monumentenwacht enz.) 408

Totaal 120.209  
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6. Samenvatting en conclusies

Hoofdstuk 1

De huidige lijst van monumenten is weliswaar omvangrijk, maar kent geen evenwichtige

opbouw. Een aantal categorieën, bijvoorbeeld boerderijen, zijn ruim vertegenwoordigd en andere

categorieën, zoals scholen en religieus erfgoed, zijn minder goed bedeeld. Ook zijn de

monumenten in geografisch opzicht niet gelijkmatig verspreid over de gemeente.

Opvallend is dat er binnen de gemeente veel belangwekkende archeologische vindplaatsen zijn

aangewezen. Dat is mogelijk slechts een topje van de archeologische ijsberg, want op een derde

van het grondgebied van de gemeente is een behoorlijke trefkans op archeologische vondsten!

Een kwalitatief betere omschrijving van vooral de rijksmonumenten en het nadenken over het

mogelijk beschermen van waardevolle kleinschalige objecten in de nabijheid van beschermde

gebouwen verdient eveneens aandacht. Want die kleine objecten, zoals hooibergen, waterputten

en dergelijke geven juist een extra dimensie aan monumenten.

Hoofdstuk 2

Hoofddoel van de Erfgoedcommissie is het uitzetten van een pragmatisch en helder

monumenten- en erfgoedbeleid voor de komende jaren. Hoofdstuk 3 en 4 beschrijven twee van

die doelen en worden hier verder niet toegelicht.

Een opsomming van de overige beleidsdoelen:

e De onevenwichtigheid in de huidige lijst van monumenten is duidelijk aangetoond. De

Erfgoedcommissie inventariseert de bestaande lijst van rijksmonumenten, gemeentelijke

monumenten + beschermde stads- en dorpsgezichten op objectniveau. Met als doel de

leemtes in de huidige lijst op te sporen en via een selectie van toe te voegen objecten de

lijst te complementeren. Dat leidt tot een integrale afweging op basis van heldere criteria.

De verwachting is dat 40 tot 55 objecten toegevoegd worden aan de lijst. De commissi

let bij de selectie op geografische spreiding en geeft de voorkeur aan objecten, die langs

belangrijke wegen liggen ivm het toeristisch belang. Met deze lijst hoopt de commissie

een eind te maken aan het adhoc toevoegen van monumenten. Gezien het grote aantal

potentiële monumenten gaat de commissie uit van vrijwillige medewerking door

eigenaren bij de aanwijzing tot gemeentelijk monument. Overigens wil de commissie bij

het opstellen van redengevende beschrijvingen graag in gesprek met toekomstige

eigenaren van monumenten. In het najaar van 2012 verwacht de Erfgoedcommissie de

nota voor te kunnen leggen.

e Na het afdekken van de bouwgeschiedenis tot 1940 ligt het voor de hand om een

dergelijke selectie ook uit te voeren voor de periode van de Wederopbouwarchitectuur

(periode 1940- 1965). Het is een wat sobere stijl, weinig versiering en met gebruik van

veel prefab-elementen. Anders dan bij boerderijtjes uit de 19° eeuw heeft deze

bouwgeschiedenis geen 'hoog aaïbaarheidsgehalte. In het najaar van 2012 start de

Erfgoedcommissie met de selectie. Het is de bedoeling alleen een aantal highlights te

selecteren en aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Te denken valt aan de categorie

winkels (bijvoorbeeld in het centrum van Goor met ensembles van de Delftse School),

kerken, woonwijken, schoolgebouwen en industrieel erfgoed. Bij de laatste categorie

speelt ook nog een ander aandachtspunt voor het erfgoedbeleid: in het kader van
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demografische veranderingen en krimpscenario’s speelt ook de vraag naar het geven van

andere functies aan objecten op bedrijventerreinen. Deze selectie kan de aanzet vormen

tot een daadwerkelijke nieuwe invulling en herbestemming.

e De afdeling Ruimte en Economische Ontwikkeling (REO) betrekt de Erfgoedcommissie

in een heel vroeg stadium bij de ontwikkeling van nieuwe plannen. Dat is de uitkomst van

een overleg tussen beide partijen. Dit past in de nieuwe wetgeving, waar veel meer op

bestemmingsplanniveau geregeld wordt. De Erfgoedcommissie kan daarmee in de

ontwerpfase de cultuurhistorische invalshoek maximaal inbrengen, zodat deze als

inspiratiebron gebruikt kan worden. Inmiddels is van deze mogelijkheid al een aantal

keren gebruik gemaakt.

e De Erfgoedcommissie pleit ervoor de herbestemmingmogelijkheden te verruimen. Dat is

beslist noodzakelijk wanneer we naar de toekomst toe schuren, kerken, scholen en

industrieel erfgoed overeind willen houden. Alleen met goede functies kunnen

monumenten toekomstbestendig gemaakt worden. Het betekent ook dat herbestemmen

boven conserveren gaat. De consequentie daarvan kan zijn dat met respect voor het

monument toch forse ingrepen nodig zijn.

e  Deze Erfgoednota past inhoudelijk prima in de landelijk in 2008 ingezette modemisering

van de monumentenzorg (MoMo). De nota formuleert het belang van herbestemming, het

sturen aan de voorkant door de Erfgoedcommissie en het zo goed mogelijk faciliteren van

eigenaren van monumenten met zo min mogelijk regelgeving. De Erfgoedcommissie zal

vanuit die optiek de komende jaren handelen.

  

Hoofdstuk 3

De Erfgoedcommissie beschouwt een goede communicatie en maximale transparantie als

noodzakelijke voorwaarden voor haar functioneren. De commissie besteedt veel aandacht aan het

stroomlijnen van informatie in de richting van eigenaren en gebruikers van monumenten. Ook

hecht de commissie veel waarde aan een optimale relatie met het ambtelijk apparaat, raadsleden

en collegeleden.

De Erfgoedcommissie doet een aantal suggesties om het draagvlak voor cultureel erfgoed te

vergroten en het historisch bewustzijn te versterken. Zo stelt de commissie voor een

monumentenprijs in te stellen, de Open Monumentendag breder te organiseren en na te denken

over een mogelijk andere opzet van educatieve activiteiten.

 

In de gemeente Hof van Twente zijn verschillende historische verenigingen actief, veelal

georganiseerd per kern. Die verenigingen bezitten een schat aan informatie. De commissie vindt

het belangrijk een goede band te onderhouden met de historische verenigingen en zal daar

voorstellen voor doen.

Hoofdstuk 4

De digitale cultuurhistorische kaart is opgebouwd uit verschillende lagen. De eerste laag bevat de

Archeologische Waardenkaart en de Archeologische Verwachtingskaart. Elke laag voegt nieuwe

gegevens toe over de cultuurhistorie van de Hof van Twente; tot en met een compleet overzicht

op objectniveau van alle monumenten. Dit instrument is een belangrijke informatie- en

inspiratiebron voor professionals, inwoners en toeristen van de Hof van Twente.
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Elke doelgroep moet op een gebruiksvriendelijke manier inzicht kunnen krijgen in de

cultuurhistorische opbouw van de gemeente. Een bezoeker van de site reist als het ware door de

gemeente en haalt onderweg informatie op. De cultuurhistorische kaart is geen statisch document

en kan constant aangevuld worden met nieuwe informatie.

De cultuurhistorische waardenkaart kan worden opgebouwd met Stroomlijn. Stroomlijn is een

applicatie op basis van luchtfoto’s waarin ruimtelijke informatie beschikbaar wordt gesteld voor

medewerkers van de gemeente. Via Stroomlijn is reeds informatie over cultureel erfgoed

aanwezig zoals gemeentelijke monumenten, archeologie en historische structuren. Via de

gemeentelijke website kan Stroomlijn extern ontsloten worden, zodat burgers gebruik kunnen

maken van de ruimtelijke informatie.

Hoofdstuk 5

Een financieel verantwoord erfgoedbeleid is op zijn plaats, want cultureel erfgoed leidt tot een

aantrekkelijker werk- en woonklimaat van de eigen inwoners en is van groot belang om de

toeristische sector te versterken. De onlangs geëvalueerde beleidsnota Recreatie en Toerisme en

de Cultuurnota onderstrepen de cultuurhistorische waarde. Juist met het oog op de demografische

veranderingen is het van belang dat de groei van de toeristische sector de achteruitgang in andere

sectoren kan compenseren.

Er is een duidelijk onderscheid tussen rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. De

eigenaren van rijksmonumenten maken gebruik van landelijke regelingen en gunstige

hypotheken. De eigenaren van gemeentelijke monumenten zijn aangewezen op de

onderhoudssubsidie van de gemeente. In 2010 heeft de raad die bijdrage vanaf het jaar 2012

opgeheven.

De Erfgoedcommissie pleit er in deze nota voor om die onderhoudssubsidie voor 2013 opnieuw

in te voeren en te fixeren op een bedrag van 35.000 euro. De Erfgoedcommissie baseert dat

bedrag op de ervaringsgegevens van 2010 en 201 1. Op de 111 gemeentelijke monumenten is dat

een gemiddelde bijdrage van 315 euro per monument. Wanneer de gemeenteraad gemeentelijke

monumenten toevoegt, moet het budget naar rato per aangewezen monument verhoogd worden

met 315 euro. Uitgaande van maximaal 55 toe te voegen gemeentelijke monumenten betekent dat

een structurele bijdrage van 52.325 euro ( 35.000 + 17.325 ). Voor 2012 moet eenmalig een

bedrag beschikbaar gesteld worden om een aantal eigenaren te kunnen bedienen.
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Bijlagen

Relevante websites voor Erfgoedbeleid

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed www.cultureelerfgoed.nl

Open Monumentendag www.openmonumentendag.nl

Stichting Nationaal Restauratiefonds www.restauratiefonds.nl

Belastingdienst Utrecht-Gooi, Kantoor Amersfoort www.belastingdienst.nl

Websites van de Hof van Twente voor het Erfgoedbeleid

Relevante informatie over monumentenzorg kunt u raadplegen op de website van de gemeente:

http://www.hofvantwente.nl/wonen-leven/bouwen-wonen-en-milieu/monumentenzorg/

De nota recreatie en toerisme 2007 — 2012 is te downloaden via:

http://www.hofvantwente.nl/toerisme-recreatie/toeristisch-beleid/nota-recreatie-en-toerisme/

De totstandkoming van de Cultuurnota 2013 — 2017 is te volgen via:

http://www.hofvantwente.nl/wonen-leven/welzijn-en-onderwijs/kunst-en-

cultuur/cultuurnota/home/

 

 

 

Historische verenigingen met websites

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

   

Naam vereniging/ stichting website

Stichting Historisch Centrum Hof van Twente | www.dehofmarken.nl

Streekarchief Stad Delden www.twentsstreekarchief.org

Stichting De Hofmarken www.dehofmarken.nl

Vereniging Heemkunde Ambt-Delden www.dehofmarken.nl

Stichting Historisch Goor www.historischgoor.nl

Stichting Heemkunde Markelo www.dehofmarken.nl

Stichting Foto en Krant www.dehofmarken.nl

Historische Vereniging Old Deep'n www.dehofmarken.nl

Stichting Maarkels Landschap www.maarkelslandschap.nl    
Beschrijving van de actoren en het gehanteerde begrippenkader

Om het gebruikte vakjargon goed te verklaren, is hieronder een alfabetische lijst opgenomen van

zowel de actoren in de wereld van de monumentenzorg als het begrippenkader

Actoren

BOEi

Landelijk werkende organisatie voor behoud, ontwikkeling en exploitatie van industrieel erfgoed.

Onderdeel van Fondsenbeheer waaronder ook het Nationaal Restauratiefonds ressorteert.

Eigenaren (particulieren, stichtingen, overheid)

Elk monument heeft een eigenaar. In verreweg de meeste gevallen betreft het een particuliere

eigenaar. Een klein aantal monumenten is in eigendom van een stichting of vereniging, een

bedrijf of de overheid.
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Erfgoed

Verzamelnaam voor alles wat uit het verleden bewaard is gebleven.

Heemschut

Ruim 100 jaar oude landelijke erfgoedvereniging (met provinciale afdelingen) voor de

instandhouding van cultureel erfgoed in de breedste zin van het woord.

Historische verenigingen

Vrijwel elke plaats kent een of meer historische verenigingen, ook wel heemkundekringen

genoemd. Behalve Delden kent elk van de voormalige gemeenten een historische vereniging.

Daarnaast zijn er stichtingen en verenigingen die voor een specifiek doel of specifiek gebouw

zijn opgericht.

Monumentenwacht

De provinciale Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland inspecteert periodiek

monumenten ten behoeve van de eigenaren.

Oversticht

Het provinciale genootschap Het Oversticht, gezeteld in Zwolle, zet zich in voor stedelijk en

landschappelijk schoon in de provincie Overijssel. Het Oversticht verzorgt het welstandstoezicht

in alle Overijsselse gemeenten en adviseert overheden in brede zin op het gebied van de

ruimtelijke kwaliteit

Provincie

De provincie Overijssel laat monumentenzaken in de meeste gevallen over aan het Oversticht.

Desondanks is de provincie actief op het gebied van cultureel erfgoed, met name in het landelijk

gebied.

Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds is de financiële adviseur op het gebied van monumenten. Zij

verstrekt ook leningen aan eigenaren. Het NRF zetelt in Hoevelaken en is onderdeel van het

Bouwfonds.

REO

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, afdeling in de gemeente Hof van Twente

RIBO

De stichting Restauratie en Innovatie in de Bouw in Overijssel voert restauratieprojecten uit

waarbij leerlingen worden ingeschakeld door het creëren van leerling-bouwplaatsen. Ook wordt

in Hengelo een depot van bouwmaterialen beheerd, waarvan ook particulieren gebruik kunnen

maken.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(RCE)

De RCE is voortgekomen uit de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten

(RACM), die op haar beurt weer is ontstaan uit een fusie van de Rijksdienst voor

Monumentenzorg (RdMz) en de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. Sinds 2011

is ook het Instituut Collectie Nederland (ICN) onderdeel van de RCE. De RCE is gevestigd in

Amersfoort en werpt zich op als het landelijk kennisinstituut op het gebied van cultureel erfgoed.
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Begrippenkader

Beschermd stads- en dorpsgezicht

Zowel het rijk als de gemeente kan een groep van monumenten aanwijzen tot beschermd stads- of

dorpsgezicht.

Beschermde buitenplaats

Een complex beschermde buitenplaats is een verzameling van beschermde monumenten op een

buitenplaats die een cultuurhistorische eenheid vormen en liggen in een bijzonder gebied dat

daarmee ook als geheel beschermd wordt.

Cultureel erfgoed

Onder cultureel erfgoed wordt verstaan alles wat door menselijk toedoen in het verleden tot stand

gekomen is en dat nu als waardevol en beschermenswaardig wordt beschouwd. Dat kan zowel

roerend als onroerend erfgoed zijn. In deze nota gaat het uitsluitend om onroerend erfgoed.

Gemeentelijk monument

Een gemeentelijk monument is een krachtens een gemeentelijke verordening beschermd gebouw

of archeologisch object.

Jongere bouwkunst

Architectuur en stedenbouw uit de periode 1850-1940 wordt aangeduid als jongere bouwkunst.

Tijdens het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) is de jongere bouwkunst in kaart gebracht

en deels toegevoegd aan de rijksmonumentenlijst of heeft de aanzet gegeven voor het opstarten of

uitbreiden van een gemeentelijke monumentenlijst.

MoMo

Modernisering van de Monumentenzorg, beleidsprogramma van het ministerie van OCW, in

2008 ingezet door minister Plassterk en nu uitgevoerd door staatsecretaris Zijlstra

Rijksmonument

Een rijksmonument is een van rijkswege beschermd gebouw of archeologisch object.

Open Monumentendag

Jaarlijks weekend (tweede zaterdag en de zondag daarna in september) wanneer monumenten die

normaliter niet toegankelijk zijn gratis voor het publiek opengesteld worden. In elke gemeente i

daartoe een lokaal comité in het leven geroepen dat activiteiten op deze dag(en) organiseert.

Wederopbouwarchitectuur

Architectuur en stedenbouw uit de periode van de Wederopbouw van 1940 — 1965. In de Hof van

Twente is nog geen inventarisatie of overzicht van deze bouwperiode.
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Relatie met een tweetal gemeentelijke beleidsnota's

Nota Recreatie en Toerisme 2007

In deze nota is een visie weergegeven voor de sector recreatie en toerisme. Zowel in de nota als

in het plan van aanpak is aandacht voor het onderwerp cultuurhistorie, monumenten en

groenaankleding. Hieronder wordt verstaan: landgoederen, molens, musea en particuliere

monumenten. Vooral de themaroutes (Zeskastelen, Kerkepaden-Tichelroute, Hessenwegen,

Kuierroutes, Havezatenpad, Handelsweg, Langs Grafheuvels en de Oranjeroute) worden als

succesvolle voorbeelden genoemd. Ook de renovatie van kookhuisjes, hooibergen,

dwarsritschuren en oude begraafplaatsen worden genoemd, evenals Streekeigen Huis en Erf en

Groen Blauwe diensten.

Cultuurnota 2011/2012

De gemeente Hof van Twente werkt aan een nieuwe cultuurnota die het beleid vormgeeft over de

volgende onderwerpen: kunst en amateurkunst, cultureel erfgoed, theaterwerk, musea,

muziekonderwijs, lokale omroep, bibliotheekwerk en kunst- en cultuureducatie. Van de ruim

dertig voorbeelden van cultuur die genoemd worden op de omslag van een nog nader door de

bevolking in te vullen nota zijn er zeker acht die onder de term cultureel erfgoed vallen, te weten:

Heemkunde, museum, archeologie, molen, historie, monumentenzorg, kasteel en grafheuvel.

Het is de bedoeling dat de uitwerking van subsidieverdeling en de uitvoering in de eerste helft

van 2012 gestalte krijgt.

Synergie

Met beide nota's bestaan grote raakvlakken; recreatie en toerisme is in de Hof van Twente voor

een belangrijk deel gebaseerd en daarmee dus ook afhankelijk van het cultureel erfgoed waarmee

de gemeente bedeeld is en dat dus in stand gehouden moet worden om er ook van te kunnen

genieten langs de vele toeristische routes door de gemeente. Vooral de renovatie van

kleinschalige elementen krijgt aandacht vanuit de toeristische hoek en de 'groenaankleding'. Het

is prettig dat ook vanuit toeristisch-recreatief standpunt gepleit wordt voor de instandhouding van

de onderhoudssubsidie voor (gemeentelijke) monumenten.

De cultuurnota lijkt vooral bedoeld als leidraad voor de verdeling van de gemeentelijke subsidies.

Hierbij gaat het met name om de beleving van cultuur en cultureel erfgoed. De instandhouding

van monumenten maakt geen onderdeel uit van de Cultuurnota. Hier ligt dus een duidelijke

cesuur tussen de beide beleidsterreinen. Minder duidelijk is het onderscheid tussen educatieve

projecten en activiteiten in het kader van de Open Monumentendag. Ook in het contact met de

heemkundeverenigingen is het van belang om een eenduidig, of tenminste een consistent,

aanvullend beleid uit te stralen.
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